
Napirend előtt Ügyiratszám: 1/82/ 2007.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. február 13-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda

Kozma-Bognár Hajnalka előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Ács János polgármester fontosabb tárgyalásairól a Képviselő – testület ülésén szóban ad
tájékoztatást.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2006. december 20. Tárgyalást folytattam a Raiffeisen Bank Rt. régió vezetőjével

2006. december 22. Részt vettem a Mindenki Karácsonya városi rendezvényen.

2006. december 30. Részt vettem a Tapolca VSE Sakk Szakosztályának évzáró
közgyűlésén.

2007. január 3. Tárgyalást folytattam a Déli városrész csapadékvíz elvezetésének
tervezése ügyében.

2007. január 4. Megbeszélést folytattam a Tapolca Környéki Orvosi Kamara

elnökével.
Részt vettem a Tapolcai Kamarakórus Újévi koncertjén.

2007. január 5. Tárgyalást folytattam a Tapolcai Városi Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., valamint a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőivel.
Részt vettem Tapolca Város Polgármestere által tartott Újévi

köszöntőn.

2007. január 9. Tárgyalást folytattam a Tapolcai Városi Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjével.

2007. január 10. Megbeszélést folytattam az OTTO Kft. ügyvezetőjével a 2007. évi

szemétszállítási díjakkal kapcsolatban.

2007. január 14. Részt vettem a II. Világháborús Doni csata megemlékező műsorán.
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2007. január 16. Megbeszélést folytattam az OTTO Kft. ügyvezetőjével a 2007. évi

szemétszállítási díjakkal kapcsolatban.
Tárgyalást folytattam a Tapolcai VSE Futball Szakosztályának

elnökével.

2007. január 18. Részt vettem a Közép-dunántúli Régió Egészségügyi Tanácsának
ülésén.

A Tapolcai Média Közalapítvány évzáró ülésén voltam.

2007. január 24. Tárgyalást folytattam a Biofuna Kft. ügyvezető igazgatójával.

2007. január 25. Részt vettem a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
évnyitóján.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2006. november 29. Intézményvezetői értekezleten vettem részt

2006. december 04. A kissebségi önkormányzatok testületi ülésein voltam

2006. december 06. Darcsi István újságíró Szalay Gyöngyiről írt könyvének bemutató

gála műsorán voltam jelen

2006. december 11. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a Darvastói foglalkoztató
intézet advent köszöntő rendezvényét nyitottam meg

2006. december 11. Megbeszélést folytattam a Honvéd nyugállományú klub

vezetőségével

2006. december 22. Mindenki karácsony rendezvényt nyitottam meg, és vettem részt

rajta

2006. december 30. A TVSE sakk klubjának évzáró elnökségi ülésén voltam jelen

2007. január 03. Egyeztetést folytattunk az intézményvezetőkkel a 2007. évi
költségvetésük tervezésével kapcsolatban

2007. január 05. Egyeztetést folytattunk az intézményvezetőkkel a 2007. évi
költségvetésük tervezésével kapcsolatban

A kézilabda klubok 2006. és 2007. évi költségvetési lehetőségeikkel
kapcsolatos tárgyalásán vettem részt a szakosztályvezetőkkel

Intézmény fejlesztési együttműködési társulás fejlesztési tanácsának
ülésén vettem részt

2007. január 06. A Városok Tornája nevet viselő labdarúgó tornának

eredményhirdetésén voltam jelen

2007. január 15. Fogadóóra

2007. január 18. A Média kuratórium évzáró értékelő ülésén voltam
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2007. január 22. A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére rendezett ünnepélyen

voltam

2007. január 15. Intézmény fejlesztési együttműködési társulás konzorciumi ülésén
és a társulási szerződés ünnepélyes aláírásán vettem részt

2007. január 27. A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Újévi hangversenyén voltam

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről

a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:

293/2005. (XI. 25.) Kt. határozatával a Képviselő – testület egyetért azzal, hogy létesüljön
használtcikk-piac ideiglenesen a Tapolca, Batsányi utca és a déli elkerülő út által határolt 736.

hrsz-ú területen, egyidejűleg felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy 2005.
december 31-ig a használtcikk-piac végleges helyének kijelölését dolgozza ki.

A 293/2005. (XI. 25.) Kt. határozatban Tapolca Város Polgármestere felhatalmazást kapott,
hogy 2006. december 31-ig a használtcikk – piac végleges helyének kijelölését dolgozza ki.
Jelenleg folyamatban van a külterületi szabályozási terv készítése, amely áttekinti a jelenlegi
helyzetet és javaslatot tesz gazdasági tevékenységek szabályozására. Így célszerű és indokolt a
tervezési folyamat befejezését követően a végleges helyszín kijelölése.

109/2006. (VI. 02.) Kt. határozatával a Képviselő – testület Tapolca – Diszel településrész
szennyvíz – csatornázási beruházás megvalósítását továbbra is fontosnak és szükségesnek

tartja, ezért a Közép – Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt céltámogatást a
megváltozott éves ütemezés szerint is elfogadja.

A Vizitársulat alakuló ülése 2006. december 28-án megtörtént, az alakuló ülés a lakossági
hozzájárulás mértékét a határozatban foglaltak szerint jóváhagyta, a tisztségviselők
megválasztására sor került, valamint a cégbírósági bejegyzésre is. A forrástáblában
meghatározott összetétel figyelembevételével a Vizitársulattal kötendő Társberuházói
Szerződés aláírásra került.

175/2006. (VII. 31.) Kt. határozatával a Képviselő – testület 2007. évre csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca

Város Polgármesterét a csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás
közzétételére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 2007. évi költségvetés

terhére 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a pályázatok fedezetére.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a 2007. évre történő
csatlakozása vonatkozásában Nyilatkozat aláírásra, a pályázati kiírás közzétételre került. (A
2007. évi pályázatok elbírálása megtörtént.) A 3.000.000,- Ft a 2007. évi költségvetésbe
beépítésre kerül.

207/2006. (IX. 15.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a helyi menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási közlekedés biztosításáról szóló pályázat kiírását elfogadja.

Megbízza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a helyi menetrend szerinti autóbuszos



4

személyszállítási közlekedés biztosításáról szóló pályázati kiírást közzétegye. A pályázat
eredményét a Képviselő – testület elé terjessze.

A kiírás megtörtént, a pályázatok elbírálása is. 2007. január 1-től az MB BALATON Kft.
végzi a szolgáltatást.

256/2006. (X. 27.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a „Dr. Deák Jenő Kórház –

Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht.” által jelenleg ellátott feladatok biztosítására
létrehozott gazdálkodó szervezet részére hozzájárul a „Tapolca” név használatához, Tapolca
város jelképeiről szóló 17/2004. (V. 25.) Kt. rendelet 9 – 10. §-aiban meghatározottak szerint.

A névhasználat megtörtént, a cégbejegyzés sikeres volt.

268/2006. (X. 27.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának 2007. január 01-től alkalmazandó minimális mértékét új bérbeadás

esetén az alábbiak szerint fenntartja:

Bérlemény-
csoport

Díjövezet
A B C

I. 17.700 6.400 3.600

II. 14.200 6.400 2.900

III. 10.700 6.400 2.150

Ft / m2 / év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazható bérleti díj: 9.500,- Ft / m2 / év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 9.900,- Ft / m2 / év

A díjakat 2007. január 1-től alkalmazzuk.

275/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a 2007. évi költségvetés
irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és a tervezés alapjául

elfogadja.

A Pénzügyi Bizottság határozatát a képviselők rendelkezésére bocsátottuk.

281/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület megerősíti a 196/2006. (IX. 04.), a
200/2006. (IX. 04.), illetve a 255/2006. (X. 27.) Kt. határozatait, amelyek értelmében a

közbeszerzési felhívásban közzétett fekvő – járóbeteg ellátás feladatát átadja a Tapolcai Dr.
Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft-nek, és egyben hozzájárul a fekvő –

járóbeteg kapacitás átadásáról a Kft. részére. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a kapacitás módosítás iránti kérelmet a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak nyújtsa

be. Felhatalmazza továbbá a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. jogutód nélküli megszűnés esetén az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár (Finanszírozó) irányába utólagos ellenőrzése során felmerülő megtérítési,



5

visszafizetési kötelezettség önkormányzat általi átvállalására, illetve az erre vonatkozó
szerződés kiegészítés aláírására.

2007. január 1-től a feladatellátást a közbeszerzési eljárás nyertese átvette és folyamatosan
biztosítja.

288/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a fenntartásában működő

Barackvirág Óvoda intézmény vezetői feladatainak ellátásra pályázatot ír ki.

2007. január 9-én postázásra került az Oktatási Közlöny Szerkesztőségéhez.

289/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a fenntartásában működő
Batsányi János Általános Iskola intézmény vezetői feladatainak ellátásra pályázatot ír ki.

2007. január 9-én postázásra került az Oktatási Közlöny Szerkesztőségéhez.

290/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület felhatalmazza Tapolca Város

Polgármesterét az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás Alapító Okirata és társulási megállapodás módosításának

aláírására.

Az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okirata és a társulási megállapodás módosításának aláírása várhatóan 2007.
februárban történik meg.

298/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Mandulás Közműberuházó

Egyesülés által megvalósítandó villamos energia és gázközmű beruházás lebonyolításához
az OTP Bank NyRt. által folyósított hitel biztosítékára, 8 éves időtartamra 10.000.000,- Ft,

azaz Tízmillió forint összegű készfizető kezességet vállal.

A kötelezettségvállalást az egyesülés rendelkezésére bocsátottuk.

300/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogával élve azzal a

kezdeményezéssel fordul a Magyar Köztársaság Kormányához, hogy az egyes lakossági
közszolgáltatási díjak megállapításának jogszabályi környezetét úgy módosítsa, hogy ez a

jogszabályi környezet ne gerjesszen konfliktust a lakosság és érdekeit szolgáló, ám egyben
piaci szolgáltatást megrendelő, a kötelező közszolgáltatások színvonaláért akár

veszteségfinanszírozást kényszerből vállaló önkormányzatok között. Hárítsa el a vonatkozó
jogszabályok alkalmazásából eredő akadályokat, melyek a lakosság terheinek csökkentése

miatt lehetetlenné teszik az önkormányzatok működését.

A beadványt elküldtük, választ nem kaptunk.

302/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a helyi menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási közlekedés biztosítására kiírt pályázat nyertesének az MB

BALATON Kft-t hirdeti ki. Megbízza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a helyi menetrend
szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási

szerződést az MB BALATON Kft-vel kösse meg. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –
testülete a közszolgáltatási szerződés szerinti működési támogatást 6.000.000,- Ft-ot a 2007,
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2008, 2009, 2010. évi költségvetési rendeleteiben tervezi, annak teljesítésére előzetes
kötelezettséget vállal.

A közszolgáltatási szerződés megkötésre került.

303/2006. (XII. 12..) Kt. határozatával a Képviselő – testülete benyújtja pályázatát a

Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Bogdán Ádám (sz.: Tapolca, 1993. május 29., an.: Sóstai Krisztina) a

Kazinczy Ferenc Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója Tapolca város képviseletében
részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az

önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft ösztöndíjat, szociális

támogatást nyújt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete ennek fedezetét a
település 2007 – 2012-ig költségvetésében biztosítja.

2006. december 18-án postázásra került az Arany János Programiroda részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a határozati javaslatot

elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők

fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a
293/2005. (XI. 25.) Kt. határozatban meghatározott
határidőt 2007. december 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2007. január 29.
Ács János s.k.
polgármester


